


Wprowadzenie
 
Możesz myśleć o treningu jak o zwykłym chodzeniu na siłownię lub 
wykonywaniu kilku ćwiczeń, ale w rzeczywistości trening to o wiele więcej 
niż na pierwszy rzut oka. To nie tylko regularne sesje na siłowni, treningi 
i przygotowanie umysłu i ciała na poziomie zewnętrznym, ale także 
odżywianie odgrywa ważną rolę w tym, jak radzisz sobie jako sportowiec.
 
Jeśli Twój trening fizyczny jest już dopracowany, ale wciąż nie osiągasz 
oczekiwanych wyników, być może nadszedł czas, aby przyjrzeć się swoim 
nawykom żywieniowym.
W tym przewodniku omówimy podstawy żywienia sportowego, aby pomóc 
Ci w poruszaniu się po wszystkich dostępnych informacjach. Omówimy: 

●  Podział posiłków na 
          - węglowodany 
          - białko
          - tłuszcz
 

● Najlepszy wybór żywności dla 
osób aktywnych i sportowców 
(i które należy unikać)

 
● Właściwe nawodnienie



Twój rozkład posiłków
 

Aby dać z siebie wszystko, zarówno na siłowni, jak i poza nią, ważne 
jest, abyś spełniał swoje wymagania energetyczne. Nie spożywanie 
odpowiedniej ilości kalorii może skutkować utratą mięśni, zmniejszoną 
wydajnością, opóźnionym powrotem do zdrowia, zaburzeniami  
hormonalnymi, zmęczeniem, urazami i chorobami - z których żadne nie jest 
idealne dla sportowca.

Twoje dzienne potrzeby kaloryczne będą się różnić w zależności od 
kilku czynników. W tym wieku, wysokości ciała,  masy ciała, składu ciała, 
dziennego  poziomu  aktywności i programu treningowego.

Jako ogólne oszacowanie możemy zastosować poniższą metodę, 
która wykorzystuje masę ciała i współczynnik aktywności do określenia 
całkowitego dziennego wydatku energetycznego. Alternatywnie, 
dokładniejszym sposobem określenia potrzeb energetycznych może być 
wykonanie testu składu ciała za pomocą metody BIA lub pomiaru 
hydrostatycznego.

Masa ciała [kg] x 2,2 x 10 = PPM (podstawowa przemiana materii)

PPM x WA (współczynnik aktywności) = CPM (całkowita przemiana 
materii)

Współczynnik aktywności (WA) fizycznej w zależności od poziomu aktywności

Bardzo niska Czynności dnia codziennego; praca przy biurku, 
gotowanie, kierowanie autem 1,2 - 1,3

Niska Czynności dnia codziennego + 30 min lekkiego wysiłku na 
dzień 1,5 - 1,6

Aktywny
Niska aktywności + 3 godziny w tygodniu 
niskointensywnego wysiłku; jogging, jazda na rowerze 
16-20 km/h lub zajęcia na siłowni

1,6 - 1,7

Bardzo 
aktywny

Planowane ciężkie treningi, sport amatorski i zawodowy 
więcej niż 3x w tygodniu 1,9 - 2,1



Twoje CPM  wskazuje ilość energii, jaką codziennie zużywasz, tj. 
szacunkową liczbę kalorii, które musisz codziennie spożywać, aby  
utrzymać obecną masę ciała.  W zależności od celów treningowych 
liczba ta może się zwiększyć lub zmniejszyć.

Węglowodany - źródło paliwa nr 1
 

Węglowodany to proste cząsteczki składające się z atomów węgla, 
wodoru i tlenu, które magazynowane są w mięśniach i wątrobie. Są 
preferowanym źródłem paliwa dla organizmu. Spożywanie diety 
umiarkowanie bogatej w węglowodany jest ważne dla sportowców, 
ponieważ zapewnia lepszą wytrzymałość i wysoką intensywność wysiłku. 
Glikogen czyli forma magazynowania glukozy, przechowywana jest  w 
komórkach mięśniowych i wątrobie i można go łatwo wykorzystać w celu 
uzyskania szybkiego źródła energii.

Powszechnie wiadomo, że sportowcy muszą uzupełniać zapasy 
glikogenu w organizmie po intensywnych ćwiczeniach, aby zachować 
prawidłowe wyniki. Jest to szczególnie ważne w okresach intensywnych 
treningów lub zawodów, gdzie często wyczerpują się zapasy glikogenu. 
Dlaczego więc węglowodany? W porównaniu z białkami i tłuszczami, 
węglowodany są szybciej rozkładane i metabolizowane przez organizm, 
zapewniając szybkie źródło energii.

Zasadniczo zaleca się dostosowanie spożycia węglowodanów do 
poziomu aktywności. Jeśli są dni, w których trening jest bardziej intensywny, 
zwiększ spożycie węglowodanów, a jeśli masz dzień odpoczynku, warto 
nieco je zmniejszyć.

Poziom aktywności Rekomendowane spożycie 
węglowodanów

Bardzo lekki trening (niska 
intensywność)

3-5g/kg masy ciała dziennie

Umiarkowana intensywność (~1h 
dziennie)

5-7g/kg masy ciała dziennie

Wysoka intensywny trening (1-3h 
dziennie)

7-12g/kg masy ciała dziennie

Bardzo intensywne treningi (>4h 
dziennie)

10-12g/kg masy ciała dziennie



Dlaczego więc węglowodany są ważne dla twoich wyników sportowych?

1. Energia - jak już powiedzieliśmy, węglowodany są szybko metabolizowane w 
organizmie, tworząc glukozę, preferowane źródło paliwa dla organizmu. Są 
również szybko wchłaniane, dzięki czemu są dobrym źródłem energii. Dieta 
zawierająca węglowodany ma zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników 
sportowych i opóźnienia zmęczenia poprzez ciągłe uzupełnianie zapasów 
glikogenu (energii) po wyczerpaniu organizmu podczas aktywności fizycznej.

2. Wzrost mięśni - bez wystarczającej ilości zmagazynowanej glukozy do 
wykorzystania jako paliwo, organizm będzie korzystał z innych źródeł, aby ją 
pozyskać, a mianowicie białka i tłuszczu. Aby utrzymać masę mięśniową, ważne 
jest, aby dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość węglowodanów, aby nie 
wykorzystywał innych źródeł. Pomoże to w utrzymaniu tkanki mięśniowej i 
zapobieganiu rozpadowi. 

Białko - budulec mięśni
 

Aminokwasy są podstawą cząsteczek białka, które stanowią budulec 
każdego mięśnia i tkanki w organizmie. Dla  sportowca  mięśnie są 
niezwykle ważne, a utrzymanie siły mięśni ma kluczowe znaczenie dla 
wydajności. Białko jest potrzebne do wzrostu i tworzenia nowych tkanek 
ciała, a także do naprawy tkanek i paliwa do produkcji energii. Poza tym 
białko jest również potrzebne do produkcji enzymów, równowagi płynów w 
tkankach, transportu składników odżywczych, przenoszenia tlenu i regulacji 
krzepnięcia krwi.

W zależności od rodzaju treningu, Twoje zapotrzebowanie na białko 
może się zmienić.

Sporty  wytrzymałościowe - Długotrwałe i intensywne ćwiczenia 
wytrzymałościowe zwiększają zapotrzebowanie na białko. Kiedy trenujesz 
przez długi czas, rozkład białka wzrasta, co oznacza, że   twoje spożycie 
również musi wzrosnąć, aby to zrekompensować. Kiedy glikogen mięśniowy 
zostanie wyczerpany (zwykle po 60-90 minutach aktywności), aminokwasy 
rozgałęzione mogą wskoczyć, aby zapewnić energię, którą następnie należy 
wymienić. Zwiększone spożycie jest również potrzebne, aby pomóc w 
naprawie i regeneracji mięśni.

Sporty siłowo-szybkościowe - w porównaniu ze sportowcami 
wytrzymałościowymi, sportowcy siłowi i szybkościowi mają dodatkowe 
zapotrzebowanie na białko. Po treningu oporowym tempo rozpadu i syntezy 
białek wzrasta, co oznacza, że   spożycie białka również musi wzrosnąć, aby 
stymulować wzrost mięśni.



Zapotrzebowanie na białko jest następujące:

Typ sportowca Zapotzrebowanie g/kg masy ciała 
dziennie

Sport wytrzymałościowy (umiarkowany 
do ciężki trening)

1,2 - 1,4g/kg 

Sport siłowo-szybkościowy 1,4 - 1,8g/kg

Redukcja tkanki tłuszczowej 1,6 - 2g/kg

Buda tkanki mięśniowej (kulturystyka) 1,8 - 2g/kg

Tłuszcz - stabilizator
 

Często odżywianie sportowe koncentruje się na białku i węglowodanach 
jako głównych składnikach diety, ale zapewnienie wystarczającej ilości zdrowych 
tłuszczów jest równie ważne dla wyników sportowych. Tłuszcz stanowi ważny 
składnik błon komórkowych, tkanki mózgowej, nerwów, szpiku kostnego i działa 
jako ochrona dla narządów.

Tłuszcz dostarcza również wielu niezbędnych składników odżywczych, 
które są kluczowe dla utrzymania ciała w najlepszej formie. Witaminy A, D, E i K 
są zależne od tłuszczów do wchłaniania w organizmie. Tłuszcz działa również 
jako ważne źródło energii, gdy poziom węglowodanów jest wyczerpany.

W przypadku wyników sportowych warto pamiętać, że tłuszcz jest 
przydatny z kilku powodów:

1. Wartość kaloryczna i energetyczna - Podczas gdy węglowodany i 
białko dostarczają organizmowi 4 kalorie na gram, tłuszcze dostarczają ponad 
dwukrotnie. Spożycie kalorii jest ważne, gdy jesteś w trybie treningowym, a 
tłuszcze mogą być dobrym sposobem na uzyskanie tych dodatkowych kalorii.

Dodatkowo tłuszcze mogą być wykorzystywane jako źródło energii 
podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych. Sugeruje się, że dla 
sportowców wytrzymałościowych nawet 75% zapotrzebowania na energię 
pokrywa tłuszcz.



2. Produkcja hormonów - hormony kontrolują prawie każdy aspekt 
funkcjonowania organizmu, od wzrostu, rozwoju i rozmnażania, po reakcję na 
stres i produkcję czerwonych krwinek. Hormony odgrywają również bardzo 
ważną rolę w twoich wynikach sportowych. Hormony steroidowe, które pochodzą 
z kwasów tłuszczowych, odgrywają kluczową rolę w reagowaniu organizmu na 
zapotrzebowanie energetyczne i utrzymaniu równowagi mineralnej. Hormony 
płciowe, które również pochodzą z tłuszczu, stymulują wzrost mięśni, co ma 
kluczowe znaczenie dla sportowca. Tak więc odpowiednia ilość tłuszczu w diecie 
jest kluczem do optymalizacji wydajności i regeneracji.

3. Zapalenie - choć prawdą jest, że niektóre rodzaje tłuszczów mogą 
powodować stany zapalne, inne mogą pomóc w jego ustąpieniu. Ćwiczenia mają 
tendencję do powodowania uszkodzeń mięśni, co jest korzystne dla siły
 i wytrzymałości mięśni. Jednak uszkodzenie to powoduje również zapalenie 
mięśni, a stan zapalny mięśni zmniejsza zakres ruchu i siłę. Zapewnienie 
odpowiedniego spożycia przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3 
pomaga regulować ilość stanów zapalnych w organizmie.

Dodatkowo tłuszcz pomaga również:

• Poprawić dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek 
• Poprawić metabolizm tlenowy
• Zwiększa poziom energii i wytrzymałość
• Poprawić uwalnianie hormonu wzrostu
• Zwiększa czas trwania i intensywność ćwiczeń

Sportowcom zaleca się, aby tłuszcze stanowiły około 20–35% diety, 
pochodzące ze zdrowych źródeł, takich jak awokado, oleje tłoczone na zimno 
(z oliwek, kokos, awokado), orzechy i nasiona oraz tłuste kawałki mięsa.



Co powinienem jeść?
 

Wiemy, że zaopatrywanie organizmu we wszystko, co jest potrzebne, może 
być trudne, dlatego ta sekcja ma na celu pomóc Ci w zrozumieniu tego, co 
powinieneś jeść, aby zwiększyć wyniki sportowe. Mając na uwadze wszystkie 
sprzeczne informacje dotyczące odżywiania sportowców, przedstawimy niektóre z 
Twoich najlepszych i najgorszych wyborów, jeśli chodzi o odżywianie. Pamiętaj, że 
każdy będzie inaczej reagował na jedzenie - niektóre będą dla Ciebie działać, a 
inne nie - więc eksperymentuj z różnymi opcjami i znajdź to, co sprawia, 
że   czujesz się najlepiej i jak najlepiej.

Jedz  to
W tej kategorii znajdują się produkty, które możesz spożywać regularnie. Są 

pełne składników odżywczych, które pomogą zbudować silne ciało i poprawić wyniki 
sportowe i regenerację.

Węglowodany

Ziarna - najlepiej spożywać minimalnie przetworzone ziarna w postaci ryżu, 
komosy ryżowej, owsa, jęczmienia, orkiszu itp. Staraj się unikać spożywania 
produktów na bazie pszenicy, ponieważ są one często wysoko przetworzone i 
rafinowane.

Warzywa - większość warzyw nie jest znaczącym źródłem węglowodanów, 
ale jest częścią zbilansowanej i zdrowej diety. Jednak warzywa korzeniowe są 
dobrym źródłem zarówno węglowodanów, jak i błonnika. Niektóre dobre produkty to 
słodkie ziemniaki, bataty, ziemniaki białe / żółte / czerwone, dynia (wszystkie 
odmiany), brukwi, rzepa i marchewka.

Owoce - większość owoców nadaje się do regularnego spożywania. Staraj 
się jednak unikać regularnego spożywania owoców o wysokiej zawartości cukru i 
wysokim indeksie glikemicznym*, ponieważ mają one wpływ na poziom cukru we 
krwi. Obejmuje to owoce takie jak mango, ananas, melony, wiśnie, winogrona i 
wszelkie suszone lub skoncentrowane źródła owoców. Dobre opcje to banany, 
jabłka, pomarańcze, jagody i gruszki.

*Indeks glikemiczny - opisuje wpływ, jaki mają różne pokarmy na poziom 
cukru we krwi. Im wyższy indeks glikemiczny żywności, tym szybszy wzrost 
poziomu cukru we krwi.



Fasola i rośliny strączkowe - również znaczące źródło błonnika, fasola 
zapewnia odpowiednie źródło węglowodanów. Aby uzyskać z nich maksymalne 
korzyści, połącz z ziarnem, aby zapewnić kompletne białko. Na przykład biały lub 
brązowy ryż i czarna fasola.

Białka

Nieprzetworzone mięso to najlepszy wybór białka, ponieważ dostarczają 
wszystkich niezbędnych aminokwasów potrzebnych do tworzenia białek 
w organizmie. Ponieważ jednak niektórzy ludzie przestrzegają diety wegetariańskiej 
lub wegańskiej, odpowiednie są zamienniki minimalnie przetworzonego mięsa. To 
zawiera:

● Drób (kurczak, indyk, kaczka)
● Wołowina 
● Wieprzowina
● Ryby (łosoś, sardynki, makrela, tuńczyk, dorsz)
● Mięczaki (krewetki, kraby, homar, ostrygi, małże)
● Dziczyzna (dzik, łoś)
● Jaja
● Tofu i tempeh (zawsze wybieraj produkty organiczne i GMO, jeśli chodzi o 

produkty sojowe)

Tłuszcze

Tłuszcze mogą czasem sprawiać  trudności, jeśli chodzi o wybór tych 
zdrowych. Omega-3, omega-6, nasycone, nienasycone - jest wiele do rozważenia. 
Najlepiej trzymać się najczystszych dostępnych tłuszczów, aby ograniczyć spożycie 
niezdrowych lub zjełczałych tłuszczów i olejów. Najlepszą opcją są kwasy 
tłuszczowe omega-3. Tłuszcze nasycone to bardzo dyskutowany temat w świecie 
żywienia, ale spożywanie tłuszczów nasyconych ze zdrowych źródeł, takich jak 
orzech kokosowy i dzikie, ekologiczne mięso, może być częścią zdrowej diety.

Orzechy i nasiona - orzechy i nasiona są doskonałym źródłem zdrowych 
tłuszczów, a także odpowiedniego źródła białka. Orzechy włoskie, pekan, migdały, 
orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, nasiona słonecznika, pestki dyni, nasiona 
konopii, nasiona chia to doskonały wybór.

Oleje tłoczone na zimno - aby uniknąć utleniania i jełczenia olejów, które 
przyczyniają się do powstawania wolnych rodników w organizmie, zawsze wybieraj 
oleje tłoczone na zimno i staraj się unikać olejów z nasion. Awokado, kokos, oliwa 
z oliwek to dobre opcje.

Masło i masło klarowane - jeśli jesteś wrażliwy na nabiał, możesz ich unikać.

Awokado - dzięki zawartości kwasu oleinowego obniża poziom cholesterolu, 
a zawarty w nim potas reguluje ciśnienie krwi

Oliwki - bogate są w witaminy z grupy B oraz prowitaminy A, C i E



Unikaj tego
 
1. Przetworzona żywność - jeśli na etykiecie jest cokolwiek, czego nie masz 
pewności i wzbudza niepokój, odłóż to z powrotem. Przetworzona żywność jest 
pełna konserwantów, dodatków i innych wypełniaczy, które nie mają pozytywnego 
wpływu na zdrowie. Jeśli coś ma bardzo długą datę ważności lub jest gotowe do 
spożycia od razu to prawdopodobnie jest to przetworzona żywność.

2. Rafinowane cukry - nie tylko są pustymi kaloriami, ale rafinowane cukry bardziej 
szkodzą organizmowi niż mu pomagają. Obejmuje to takie rzeczy, jak wypieki, 
napoje gazowane i soki owocowe, płatki zbożowe o wysokiej zawartości cukru i tym 
podobne. Nadmiar cukru jest przechowywany w organizmie w tłuszczu, co prowadzi 
do przyrostu masy ciała i wielu innych problemów zdrowotnych.

3. Produkty o niskiej zawartości tłuszczu - produkty o niskiej zawartości tłuszczu 
są zwykle obciążone dodatkami i wypełniaczami zastępującymi tłuszcz, więc należy 
ich unikać. Wybierz wersje pełnotłuste, aby uzyskać wszystkie składniki odżywcze 
naturalnie obecne w żywności.

4. Sztuczne słodziki - wielu sportowców przyjmuje napoje wspomagające sport, 
aby utrzymać ich aktywność, ale najczęściej są one wypełnione dodatkami
i sztucznymi słodzikami. Sztuczne słodziki są powiązane z różnymi chorobami,
a także z przyrostem masy ciała, zaburzeniami równowagi cukru we krwi
i zaburzeniami bakterii jelitowych, które mogą osłabić układ odpornościowy.

5. Tłuszcze trans - spożywanie tłuszczów trans to duży problem. Nie tylko są 
całkowicie nienaturalne, ale są odpowiedzialne za zwiększenie ryzyka wystąpienia 
chorób układu krążenia. Tłuszcze trans występują naturalnie w niektórych 
produktach mlecznych, takich jak masło, które można spożywać, ale unikaj takich 
rzeczy, jak wypieki, margaryna, gotowy popcorn, herbatniki, chipsy, smażone 
potrawy i mrożona pizza.



Nawodnienie

Wszyscy wiemy, że nawadnianie jest ważne, ale czasami uzupełnienie 2,5L 
płynów, których  potrzebujesz, może być trudne. Jako sportowiec utrzymanie 
odpowiedniego nawodnienia organizmu ma kluczowe znaczenie dla treningu i 
wydajności.

Ilość utraconych płynów zależy od kilku czynników:
1. Intensywności ćwiczeń
2. Czasu trwania treningu
3. Temperatury otoczenia
4. Indywidualnych czynników biochemicznych

Aby zachować odpowiednią sprawność fizyczną, ważne jest nawadnianie 
organizmu przed, w trakcie i po wysiłku fizycznym. W większości przypadków wodę 
można spożywać, aby uzupełnić utracony płyn, ale korzystne może być dodanie 
napoju sportowego zawierającego elektrolity, aby zastąpić te utracone podczas 
energicznej aktywności.

Zaleca się, aby osoby dorosłe prowadzące siedzący tryb życia spożywały co 
najmniej 2,5 - 3 litrów wody dziennie, przy czym potrzeby rosną wraz ze wzrostem 
poziomu aktywności fizycznej. Dwie godziny przed treningiem wypij przynajmniej 
500 ml wody. Na każde 20 minut aktywności uzupełniaj 120 - 180 ml płynu, a przy 
aktywności przekraczającej 60 minut rozważ wypicie napoju sportowego
z elektrolitami i niewielkimi ilościami węglowodanów, aby uzupełnić zapasy 
glikogenu w mięśniach. 

Dlaczego więc ważne jest, aby pozostać nawodnionym? Oto, co się dzieje, gdy 
tego nie robisz:

● Zmniejszona objętość krwi
● Zmniejszona wydajność
● Zmniejszone pocenie się
● Podwyższona temperatura ciała
● Przyspieszone tętno
● Retencja sodu i wody 
● Zmniejszona pojemność minutowa serca
● Zmniejszony dopływ krwi do skóry
● Zwiększone wykorzystanie glikogenu mięśniowego



Twoje ciało może przetrwać bez jedzenia przez dłuższy czas, ale nie może 
przetrwać bez wody. Kluczową częścią twojego rutynowego treningu powinno być 
odpowiednie spożycie płynów, aby czuć się i działać jak najlepiej.

Podsumowanie

Jedzenie w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności może czasami być 
trudne, ale jeśli znasz ogólne zasady oddziaływania produktów na Twój organizm to 
jesteś już na dobrej drodze. Stosuj się do wskazówek zapisanych w tym ebooku. 
Zawsze pamiętaj, że Twój organizm najlepiej rozpoznaje całą, nieprzetworzoną 
żywność, więc spożywanie jej dostarczy organizmowi odpowiedniego paliwa, aby 
poprawić wydajność i regenerację.


